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Resurse inovatoare pentru cei care
doresc să sprijine femeile victime ale
violenței domestice în drumul lor de
reintegrare în muncă

#ACTIVproject - www.activproject.eu

Conform unui studiu condus de Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA, 2014), 1 din 3 femei din Europa
„a suferit violență fizică și /sau sexuală de la vârsta de 15 ani” și
1 din 5 „a experimentat violenta psihica și /sau sexuală cu partnerul ”. O situație care s-a înrăutățit în urma crizei Covid-19.
În timp ce femeile se confruntă deja cu numeroase discriminări
pe piața muncii, femeile victime ale violenței domestice întâmpină o serie de obstacole suplimentare care le fac mai dificilă angajarea și menținerea locului de muncă. Accesul și menținerea
unui loc de muncă stabil sunt totuși condiții de bază pentru
emanciparea femeilor care se confruntă cu violența domestică. Autonomia financiară, precum și sprijinul primit la locul de
muncă (instruit și conștient de problemele victimelor) sunt elemente cheie care permit persoanelor să-și maximizeze șansele
de a ieși dintr-o situație de violență.
Parteneriatul ACTIV a remarcat lipsa de colaborare între diferiții actori implicați în (re)integrarea socio-profesională a femeilor victime ale violenței domestice. Pentru a oferi femeilor
un ajutor eficient, proiectul va facilita colaborarea dintre structurile de sprijin și orientare, precum și cu companiile angajatoare, care în prezent nu lucrează împreună pentru rezvoltarea
acestei probleme.

1 din 3 femei din Europa „a
suferit violență fizică și /sau
sexuală de la vârsta de 15 ani”

Proiectul #ACTIV va îmbunătăți (re)integrarea socio-profesională a
femeilor care se confruntă cu violența domestică și va sensibiliza comunitatea cu privire la această problemă, cu următoarele resurse:
Un ghid, cu definiții esențiale și care evidențiază pașii
principali ai reintegrarii în muncă.
Un instrument de învățare, pentru structurile implicate în procesul de reintegrare în muncă pentru femeile
care se confruntă cu violența domestică.
O Cartă Albă, adresată factorilor de decizie politică,
companiilor și tuturor organizațiilor care lucrează la
acest subiect, cu recomandări concrete pentru a îmbunătăți sprijinul acordat femeilor în procesul de reintegrare în muncă.
Proiectul #ACTIV este cofinanțat de Programul Erasmus + al Uniunii Europene și va fi implementat din noiembrie 2020 până în
decembrie 2022.
Conținutul său reflectă opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care
ar putea fi din informațiile conținute în acesta (2020-1-BE01KA204-074919).

1 din 5 „a experimentat
violenta psihica și /sau
sexuală cu partnerul”
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